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tfALAMJWMOTTO

'BeCajarfafi suatu ifmu dan Befajartah untuk memperofe.fi itmu
dengan rend'afi fiati dan tenang. TawadJfiuCa.fi terhadap orang

yang sekafian kamu Betajar daripadanya.

('M'R, JABu fNusim dari 'ihnar)

JAku hanya manusia, tapi aku masifi manusia; aku tidak dapat
mengerjakan segafanya; lapi aku masih mampu Berhuat

sesuatu; dan karena aku tidak mampu mengerjakan semuanya,

aku tidak akan menofak untuk mengerjakan sesuatu yang

mampu kulakukan.

(Idward'Everett fiafe)

Janaan menofefi ke Befakang, kecuafi engkau hermaksud kesana

('Marc Hfofm)
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KATA PENGANTAR

Hismi/iahirokhmaanirrahim

Alhamdulillah, sebuah ungkapan kata syukur yang talc terhmgga penuiis

panjatkan kepada Allah SWT, karena atas kuasa dan petunjuk-Nya penuiis dapax

menyelesaikan skripsi dengan judul Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukur

Kinerja Perusahaan Studi Kasus Pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persvaratan meraih geiar

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajerneri pada Fakultas Ekonomi Universitas islam

Indonesia.

Sebagai manusia yang memiliki kodrat sebagai makhluk sosial, penuiis tak

bisa lepas dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa

hormat, pada kescmpatan ini penuiis mcngucapkan rasa tcrima kasih yang

sebesar-besarnya atas segala bimbingan scrta bantuan yang dibcrikan kepada

penuiis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, yaitu kepada:

1. Bapak Suwarsono Muhammad, Drs, MA sekiku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Zaenal Arifin, DR, H, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang

senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan serta revisi-revisi yang

membangun dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

3. Seiuruh karyawan FE UII atas peiayanannya yang diberikan selama ini.

4. Seiuruh pihak manajemen dan karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto atas kesempatan melakukan penelitian yang diberikan dan data-

datanya.

5. Kedua orang tuaku atas segala yang telah diberikan kepadaku, kasih sayang,

segala doa-doanya dan segala dukungannya. Maalkan aku jika selalu

mengecevvakan kalian



6. Semua kakak-kakakku, atas dukungan serta kritik-kritiknya yang nylekit dan

kadang bikin kuping panas. Hehe... Tapi kalian tetap yang terbaik

untukku

7. Keponakan-keponakanku yang seabreg atas keceriannya sehingga membuaticu

terhibur. "Des, ayo nongkrong neng kantin margono, aku trakiir hakwan

wes...hehe...

8. Rio Bimo, yang seialu memahami dan mengerti. Tanpa kamu mungkin skripsi

ini nggak pernah ada. Thanks for everything...

9. Keluarga Besar Bapak Miftah Udin, atas segala do"a, dukungan dan perhatian

yang seialu diberikan.

10. De' Maya "Thnx yo Harry Poiternya... htw. sok meneh neknumpak motor

ati2yo de '... '."

11. Prana "Pran, sorryyo koe sesuk bimbingan dewe... Hehehe...

12. Semua pihak yang telah mcmbanlu yang tidak dapat disebutkan satu pcrsalu.

Tengkyu ya

Penuiis menyadari bahvva skripsi yang sederhana ini masih ada kekuiangannya,

maka dari itu kritik dan saran sangat penuiis harapkan dan semoga bermanfaat

bagi ilmu pengetahuan.
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